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 رحيل احلكومة احلالية لم يعد استحقاقا فقط، 
بـــل أصبح دينا تترتب عليه فوائد واســـتحقاقات 
اخرى، ويكفي احلكومة احلاليـــة عبثا انها لعبت 
لعبتني سياسيتني ما كان يجب عليها وال على نوابها 
املوالني لها اخلوض فيهما، وأوالهما تأجيل اجللسات 
في فبراير وثانيتهما تأخير قبول اســـتقالة وزير 
الداخلية الســـابق جابر اخلالد، واالمران مرتبطان 
بقضية التحقيق في مقتل الشهيد محمد امليموني، 
وهناك خطأ ثالـــث ان احلكومة ذاتها لم تعتذر في 
بيان واضح لها عما تعرض له امليموني من اختطاف 

وتعذيب افضى الى وفاته في مخفر للشرطة.
  تأجيل او ترحيل اجللسات او ايا كان املصطلح 
الذي حاولت به احلكومة تهدئة نار ثأر مســـتحق 
للوطـــن ال يبرر التأخير وهاهي جلســـة اخلميس 
املاضـــي قد نكأت جرحا لـــم يندمل بعد، ان قضية 
امليموني وحدها كافية الن «تشـــيل» احلكومة «ما 
لها وما عليها» وترحل، فكيف ملواطن آمن بريء ان 
يختطف على أيدي مـــن يفترض بهم حماية أمنه، 
ويقتل علـــى يد من يفترض فيهـــم احملافظة على 
حياته، ثم حتاول احلكومة ببيان مضلل ان تشوه 

سمعة البريء الذي قتل بال ذنب؟!
  أمور كثيرة تستوجب رحيل احلكومة ومغادرتها 
فورا، وان أردمت املزيد فضبط ٦٨٠ طنا من األغذية 
الفاســـدة أمر آخر يكفي الن تغادر وترحل الى غير 
رجعة، قضية ثالثة هي ضرب النواب والتعدي على 
الصحافيني وسحل استاذ جامعي، كل قضية من هذه 

القضايا الثالًث كافية.
  توضيـح الواضـح: ان من يلعب «كوت بوســـتة» في 
ساحة التغيير أفضل مليون مرة ممن يلعب بحسبة 

البلد.
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 حني تبحث عن أولى اخلطوات التي أدت الى جناح 
العديد من البلدان وتطورها اقتصاديا وعمرانيا، جتد 
أن ذلك يتلخص فـــي االمن والعدل والنظام، فمتى ما 
حتقق ذلك جتد أن ذلك البلد اصبح مكانا آمنا لرؤوس 
االموال ومستقطبا لها، فكما نعلم جميعا ان رأس املال 
جبان وال يستقر اال في منطقة آمنة سياسيا واجتماعيا 
ويسودها النظام وتتيح العيش الكرمي لكل من هو على 

أرضها والشواهد كثيرة من حولنا لتلك الدول.
  الشيخ أحمد احلمود شخصية اتفق اجلميع عليها 
والقت قبوال لدى االوســـاط الشعبية قبل احلكومية 
لتولي حقيبة وزارة الداخلية بعد أن استشـــرى بها 
الفســـاد في عصرها البائد، وازدياد حاالت التســـلط 
والظلم من قبل بعض رجال املباحث والداخلية الذين 
استغلوا سلطتهم أسوأ استغالل الستعباد العباد بدءا 
من مقتل املواطن محمد امليمونيـ  رحمه اهللاـ  وتعذيب 
املواطنني وانتهاك كراماتهم واعراضهم كاملواطن املقعد 
واحلدث السعودي، وحاالت اخرى كثيرة ظهرت وتقدم 
اصحابها بالشـــكوى بعدما تفجرت قضية امليموني ـ 
رحمه اهللا ـ التي كانت مبثابة قضية البوعزيزي حني 
فجر الثورة ضد الطغيان في تونس، اال ان الثورة هنا 
كانت ضد طغيـــان وزارة الداخلية في عهدها املظلم، 
خاصة أن حاالت الظلم مازالت تتكشـــف الواحدة تلو 
االخـــرى، وفي اتصال لي مع الشـــيخ منير عرب من 
اململكة العربية السعودية والذي عرف بعالجه بالرقية 
الشرعية في الكويت منذ ١٩ عاما دومنا اي مشاكل وله 
جزيل الشكر في كشفه ومحاربته للسحرة والدجالني، 
ليخبرني بأنه تعرض لالهانة والتشهير على يد رجال 
املباحث واتهامه بتهم عديدة منها الدجل والشعوذة، 
ولم يسمح له حتى باالتصال بسفارة بالده ومن ثم مت 
تسفيره دون اي محاكمة، يقول والكالم للشيخ منير: 
اذا ما كنت ساحرا ودجاال فأين كان رجال املباحث طوال 
التسعة عشر عاما الســـابقة أم انهم كانوا في سبات 
عميق، ثم انني دخلت البالد بشـــكل رســـمي وقدمت 
اوراقي بكل وضوح حينما كان العميد بدر املذكور مديرا 
لالمن العام وبعلم اللواء القبندي في ذلك احلني؟ أما 
اذا كان املوضوع هو تكويت الرقية الشرعية فلو انهم 
طلبوا مني التوقف لفعلت وغادرت البالد كما دخلتها 
بكرامتي، انتهى كالم الشيخ منير، كما اخبرني ايضا 
انه بصدد رفع قضية ضـــد وزارة الداخلية الكويتية 

وانه يسير بإجراءات ذلك.
  والسؤال هو: هل سيقدر الشيخ أحمد احلمود على 
اصالح ذلك الدمار واقناع املواطنني واملقيمني بأن عهود 
الظالم ولت من غير رجعة وان الغد سيكون أجمل بكثير 
في بلد يسوده النظام والعدل واملساواة ويسعى الن 
يكون مركزا ماليا واقتصاديا، وهل سيقدر على عالج 
تلك اجلروح التي أصابت كرامات الناس وأعراضهم؟

  آمل ذلك وأن كنت أثق بادارة وعقلية الشيخ أحمد 
احلمود الذي سبق أن طبق القانون حتى على أبنائه 
حينما تولى حقيبـــة الوزارة بعد حترير الكويت من 

براثن االحتالل العراقي.
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 اجللســـة املصيرية واملرتقبة 
ملجلس األمة والتي خصصت ملناقشة 
كادر املعلمني في ٥ ابريل املقبل، ال 
ابالغ اذا قلت ان جميع اهل الكويت 
ينتظرونها ويرتقبونها ملا لها من 
تأثير مباشـــر على جميع املعلمني 
واملعلمات املسؤولني عن املسيرة 

التربوية ورعاية ابناء الوطن.
  لذا امتنى ان تأخذ هذه اجللسة 
حقها في املناقشة والبحث لتنتهي 
اقرار حقـــوق جميع املعلمني  الى 
واملعلمات التي تأخرت طويال، ومثل 
هذه املناقشة تقع مسؤوليتها على 
عاتق نوابنا االفاضل وســـتعززها 
بالتأكيد وزيرتنا د.موضي احلمود، 
والتـــي لن تتأخـــر بالتأكيد خالل 
هـــذه اجللســـة عن دعـــم مطالب 
املعلمني واقرار كادرهم، وهي التي 
صرحت اكثر من مرة بان املعلمني 

«يستاهلون».
  وأتذكر هنا تصريح وزير التربية 
االسبق د.احمد الربعي «رحمه اهللا» 
الذي قال قبل اقرار كادر املعلمني في 
العام ١٩٩٦ ان الكادر «يبيله فزعة»، 
وفعال فقد اقر الكادر في ذلك الوقت 
بفزعة املعلمني واملعلمات ود.احمد 
الربعي وجمعية املعلمني، رغم ان 
الكادر في تلـــك الفترة لم يكن في 

مستوى الطموح الذي كنا نأمله.
  واليـــوم، نحـــن امام جلســـة 
تاريخيـــة، ونقول لـــكل املعلمني 
واملعلمـــات واهل امليدان ان الكادر 
«يبيله فزعة» ويجب ان يسعى كل 
معلم في موقعه حلضور اجللسة 
التاريخية فـــي ٥ ابريل، لكي يقر 
الكادر، ونتمنـــى ان يكون اقراره 
هذه املرة وفق ما طرحته جمعية 
املعلمني من املكافآت والبدالت واقرار 
التعديـــالت إلنصاف صانعي  كل 

املستقبل.
  ما نأمله من حكومتنا الرشيدة 
ومجلس امتنا املوقر ان يحســـما 
هذا االمر، واضعني في االعتبار ان 
اقرار الكادر سيكون فيه استقرار 
لعموم املعلمني واملعلمات وحتسني 
الوضاعهم وما يعكسه ذلك بالطبع 
التعليمية  من نهوض بالعمليـــة 
وتطورها واعطائها ايضا رونقها 

كمهنة جاذبة للجميع.
  نهاية، كل الشكر والتقدير الى 
كل النـــواب الذين تقدموا باقتراح 
الكادر وعلى رأسهم النائب د.جمعان 
احلربش الذي اعلم يقينا انه يبذل 
جهدا كبيرا لكي يـــرى هذا الكادر 
النور، كما اشـــكر وزيرة التربية 
د.موضـــي احلمود، وانا على يقني 
ايضا بانها ستبذل كل ما في وسعها 
لتحسني اوضاع املعلمني وكل الشكر 

الى جمعية املعلمني الكويتية. 

 َمْن منا ال ترتبط بذهنه ذكرى جميلة عن مصر احلبيبية، 
من منا ال يرتبط مع مصر مبحبة بنتها سنوات من العالقات 
الطيبـــة والزيارات املتكررة وحب املـــرور مبصر عبر أي 

دولة؟!
  ال أنســـى ابدا وجودي في مصر خـــالل فترة االحتالل 
الصدامي لبلدنا الكويت، وكنا قد خرجنا من لندن متجهني 
الى مصر حيث االهل والرفاق واالحباب فاستقبلنا اصدقاء 
زوجي في املطار وعند الطائرة وقد عانينا ما عانينا وظهرت 
لنا أخالقهم ومعادنهم الطيببة األصيلة، وال انسى حي الدقي 
الذي سكنا به وكانت للعائلة شقة صغيرة هناك فساعدونا 
جميعا ووقفوا معنا وكّونا مجموعات من الصديقات د.بلقيس 
النجار، وجهاد البدر، وشريفة الكندري ونبيلة العنجري 
ونظيرة البدر وحذامة املطوع، ساعدنا في هذا التجمع من 
اجل الكويت الكثير من االخوات املصريات منهن هالة مرعي، 
والسيدة سهام الهضيبي، وسامية الساعاتي وزينب الغزالي 
وصحافيون واعالميون بارزون، وكثير غيرهم، ال حتضرني 
اســـماء كثيرة، كل ما اريد قوله ان هذا الشعب.. ابن البلد 
املتحمل الصابر ورغم كل الظروف ضاحك مستبشر ينطلق 

بنكتة هنا وقفشة هناك.
  من ينسى االدب والعلم واجلامعات واملكتبات؟ من ينسى 
مكتبة مدبوليـ  رحمه اهللا؟ من ينسى ان مصر اول من نشرت 
التعليم في البلدان العربية هنا وهناك؟ وتستحق منا مصر 
ان نظهر محبتنا ولهفتنا عليها ودعاءنا بأن يستتب االمن 
فيها وان يهدأ وان يتفرغ مبدعوها للعمل في كل مجال، مصر 

دائما مرفوعة الهامة قوية وهي قلب كل مواطن عربي.
  وجدير بكل العرب ان يلتفوا حولها ويساهموا في رقيها 
بكل طريقة ممكنة.. كل الدول العربية قوية بقوة مصر األم 
وثباتها وتفوقها، مرت علينا فتـــرة من التوتر ومواجهة 
اجهـــزة التلفاز والقنوات الفضائيـــة، نتابع ما يحدث في 
مصر احلبيبة العظيمة ام الدنيا بحزن وألم بالغ وما آلت 
اليه االوضاع وازداد خوفنا على مصر ان تكون في حلظة 
ما لقمة سائغة الحد او جلهة ما، لكن احلمد هللا حمدا كثيرا 
طيبا ان حفظ اهللا مصر احملروســـة، ورعاها وســـخر لها 
من ابنائها من يتصرف بحكمة ووعي، ليرفعوا مصر على 
سواعدهم وتكون قلبهم النابض يبث احلياة في كل حني، 
وتستعصي على املوت والهالك وتظل عزيزة، بعيدة املنال، 
عالية، بعيدا عن الطامعني والطارئني واخلبثاء وســـتظل 

بإذن اهللا محروسة. 

 تشـــابه في املسميات وتشـــابه في املفردات وتقارب في 
العبـــارة، وتباين في األفكار واألهداف والتحركات، وتباين 
في حب هذا الوطن، وفرق شاســـع بني هذين الفريقني كما 

بني املشرق واملغرب.
  البداية واملبادرة والسبق كانت لطابور السور اخلامس 
شل اهللا أركانهم، سباق لهدم هذا الوطن، ومسارعة لتفتيت 
نسيجه االجتماعي، طابور السور اخلامس هو بجدارة الذي بدأ 
انطالقته لتمزيق الوحدة الوطنية، انطلق الطابور متوشحا 
بأســـلحته احملرمة، تارة جوية، وتارة بحرية وتارة أخرى 
برية، وهذا غير الزحف واإلنزال اجلوي، شـــياطني بلباس 
إنس، يقصفون ويقذفون كل من أراد اإلصالح لهذا البلد، ثلة 
وشلة حقيرة بحقارة أفكارها وأهدافها ومخططاتها، مآربهم 
بعيدة املدى، فّرق تســـد، وشـــتت تفز، وعليك مبن يطالب 
باإلصالح بالسب والشتم والتشهير واإلسفاف، عملهم في 
الليلة الظلماء يفتقد اجلرذ، يدفعون بحشراتهم للنار وهم 

يختفون وراء الستار.
  لقد استخدموا الوسائل اإلعالمية في الهجوم على الشرفاء 
مـــن اهل الوطن وقدموا أرذل أنواع اإلعالم الفاســـد والقذر 
حتى وصلوا الى اعراض الناس، بل ضربوا نسيج املجتمع 
وفرقـــوا بني أبناء الوطن الواحد بـــني عوائل وقبائل وبدو 
وحضـــر، حتى اذا وقع الفأس بالـــرأس تبرأوا من أتباعهم 
وقدموهم قرابني مقابل ان يســـلموا هم، قاتل اهللا الفســـاد 

واملفسدين في األرض.
  ومن ثم طفح الكيل بشباب اإلصالح شباب العزة والكرامة، 
شباب لم يرضوا بالسكوت عن إهدار الكرامات وسيل اإلهانات، 
شباب ال يقبلون االبتزاز وال املساومات على مصلحة الوطن، 
، اجتمعوا علـــى كرامة الوطن واملواطـــن، ، اجتمعوا على 
احلفاظ على الدســـتور والقانون، اجتمعوا على احملافظة 
على قيم الشـــعب الكويتي، ، اجتمعـــوا يدا واحدة لضرب 
سور الطابور اخلامس الذي سعى فسادا في الوطن، ، شباب 
السور اخلامس هم شباب من كل اطياف هذا البلد، أخذتهم 
احلمية لهذا الوطن، ، واخذوا العهد على أنفسهم بأن الوطن 
فوق كل شيء، نعم الوطن بحاجة ملثل هؤالء الشباب الذي 
بذلوا الغالي والنفيس من أجله، ، شباب يستحقون اإلشادة، 

شباب يقولون لقد طفح الكيل كفى كفى كفى.
 alamrah75@gmail.com  

 هل كانت الشعوب العربية بانتظار مغامرة 
كالتي أقدم عليها الشـــاب التونســـي محمد 
البوعزيزي عندما أضرم النار في نفسه أمام 
مقر والية سيدي بوزيد كي يتم تسليط الضوء 
على الطبقة الكادحة واملسحوقة في الوطن 
العربي، وكي تشعر احلكومات العربية بحجم 
املعانات التي يعاني منها املواطن العربي من 

فقر وجوع وبطالة وظلم؟!
  والسبب كما هو معروف يرجع النتشار الفساد احلكومي وهيمنة 
كبار املســـؤولني بالدولة على مقدرات الشعوب وأمواله وأعتقد أن 
احلكومات العربية لم تقرأ التاريخ جيدا، فجميع الثورات في العالم 
قامت إما بســـبب اجلوع والفقر أو الظلم وهدر كرامات الشـــعوب، 
وهذا بالفعل ما هو حاصل في أغلب الدول العربية فأصبحت اغلبها 
دوال بوليسية وتطبق قانون الطوارئ بصفة دائمة وتقيم احملاكم 
العسكرية وتصرف املليارات من الدوالرات لبناء السجون واملعتقالت 
وليس لبناء املدارس واجلامعات، هذا باإلضافة لنسبة الفقر والبطالة 
العالية في تلك الدول وســـوء اخلدمات وانتشار الفساد احلكومي، 

فماذا تنتظر تلك احلكومات كردة فعل من شعوبها املظلومة.
  الغريب في تلك األحداث هو القرارات احلكومية املصاحبة لثورات 
الغضب الشعبية، فمثال عندما يعلن رئيس دولة مضى على حكمه 
أكثر من ٣٠ عاما ووصل لســـدة احلكم عـــن طريق الدبابة كما هي 
العادة في أغلب اجلمهوريات العربية، واستمر باحلكم بدميوقراطية 
عربية خالصة وبنسبة جناح انتخابية تتجاوز ٩٩٪، فيعلن أنه لن 

يعيد ترشيح نفسه لوالية أخرى 
على الرغم من أن الدستور العربي 
يعطيه احلق بالبقاء باحلكم مدى 
احلياة ويورثه ألبنائه من بعده كما 
هو حاصل مع األغلبية، وزعيم آخر 
يتنازل عن نصف مرتبه الشهري 
بعـــد هذه األحـــداث، وزعيم ثالث 
يقيل حكومته ويستبدلها بحكومة 
إصالحية، وزعماء آخـــرون يعلنون عن إصدار حزمة من القوانني 
واإلجـــراءات اإلصالحية وزعيم معتوه يعلن احلرب على شـــعبه 
للبقاء بالسلطة، فإن جميع هذه اإلجراءات الغريبة حدثت لسببني 
إما للمحافظة على الزعامة قدر املســـتطاع أو للهروب من املساءلة 
القضائية واملالحقة الدولية، وهي في احلقيقة توابع لزلزال البوعزيزي 
الشهير، الذي فجر أيام الغضب في العالم العربي، فكان ذلك بداية 
عهد جديد في العالم العربي وهو عهد احلرية والدميوقراطية التي 
أنهت بدورها عهد الظلم واالســـتبداد، كما فعلت الثورة الفرنسية 
في القرن الـ ١٨، والتي اعتبرت فترة حتوالت سياسية واجتماعية 
كبرى في التاريخ السياسي والثقافي لفرنسا خاصة وأوروبا بوجه 
عام والتي عملت على إلغاء االمتيازات املطلقة لإلقطاعيني ولطبقة 
االرستقراطية، وكذلك أنهت النفوذ الديني الكاثوليكي في تلك احلقبة، 
فاعتقد أن العدوى انتقلت للعالم العربي ولكنها تأخرت كثيرا جدا، 

فحفظ اهللا الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.
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